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Genç Savcı Vefat Etti 
Doğanşehir Adliyesinde 

görev yapan genç Cum-
huriyet Savcısı Sultan 
Beyza Boyalı vefat etti.

Doğanşehir Savcısı Sul-
tan Beyza Boyalı tedavi 
gördüğü Konya Meram 
Hastanesi'nde hayatını 
kaybetti.

Genç Savcımıza Al-
lah'tan Rahmet ailesine 
ve yargı mensuplarına 
başsağlığı ve sabırlar di-
leriz.

BAŞSAVCIDAN TAZİYE MESAJI
Doğanşehir Cumhu-
riyet Başsavcısı Yıl-
maz Acar , vefat eden 
Cumhuriyet Savcısı 
Sultan Beyza Boyalı 
için taziye mesajında 
bulundu. 2’DE

Başkan Zelyurt; Kütüphane
Haftasında Öğrencileri Unutmadı

Doğanşehir Belediye Başkanı
Durali Zelyurt’dan 23 Nisan Mesajı 

SAYFA 2

SAYFA 3

Doğanşehir Belediye Başkanı Taziyelerini İletti  

Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyal’nın 
vefatından dolayı  Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt ile Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez Doğanşehir 
Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar’ı ziyaret ede-
rek taziye dileklerinde bulundu.2’DE
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23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışı-
nın ve “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletin-
dir” ilkesi ışığında milli egemenliğimizin ilan 
edilişinin101. Yıldönümünü coşku ve heye-
canla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

23 Nisan 1920, kader ve gönül birliği içe-
risindeki Necip Türk Milleti’nin istiklal ve is-
tikbal mücadelesi için kıyama kalktığı kutlu 
bir tarihtir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ ÜN “milletimizin aydınlık gelece-
ği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek 
nesil” olarak tanımladığı Türk Çocuğu’na ar-
mağanı olan 23 Nisan, tarih boyunca çocuk-
lara ithaf edilen ilk ve tek çocuk bayramdır. 
Çünkü çocuklarımız milletimizin en değerli 
varlığı olup geleceğimizin güvencesi, yaşama 
sevincimiz ve umudumuzdur. 

Milletimizin huzuru ve refahı, ülkemizin 
gücü ve kalkınmışlığı için gelecek güzel gün-
leri kucaklayacak olan çocuklarımızın sağlık-
lı, eğitimli, mutlu ve en önemlisi hür olarak 
hayatlarını idame ettirmeleri hepimizin en 
büyük arzusudur. İnanıyorum ki, çocukla-
rımız yakın bir gelecekte ülke yönetiminde 
söz sahibi olarak milletimizin ufuklarını ay-
dınlatacaklar, Güçlü Türkiye’yi omuzlarında 
yükseltecekler ve tüm dünyanın özlediği ba-
rış ve kardeşliğin tesisi için azimle çaba sarf 
edeceklerdir. 

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yur-
du ve milleti yaşatmak için mücadele eden 
kahraman silah arkadaşlarını, bugüne ka-
dar Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altın-
da Aziz Türk Milleti’ne hizmet sunan devlet 
adamlarından ebediyete intikal edenleri ve 
aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd 
ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına ve bütün 
insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini 
diliyor, aziz halkımıza en derin sevgi ve say-
gılarımı sunuyorum!..

BAŞSAVCIDAN TAZİYE MESAJI
Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Yıl-

maz Acar , vefat eden Cumhuriyet Savcısı 
Sultan Beyza Boyalı için taziye mesajında 
bulundu. 

Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, 
"Değerli Savcımız Sultan Beyza Bo-

yalı 2019 yılının Haziran ayında ilçemiz 
Doğanşehir’e  savcı olarak atanmış olup, 
kendisiyle çalışma fırsatı bulduğumuz 
süre içerisinde  davranışları ile hepimize 
örnek bir duruş sergilemiştir. 

10.03.2021 tarihinde memleketi Konya 
ilinde kendisine lösemi teşhisi konulmuş 
olup ivedilikle kemoterapi tedavisine baş-
lanılmıştır. 15.03.2021 tarihinde ülkemiz-
de ve dünyada yayılan covid 19 salgınına 
yakalanmış, 27.03.2021 tarihinde entübe 
olmuş , vermiş olduğu yaşam mücadelisi-
ni de 18.04.2021 tarihinde kaybetmiştir . 

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine 
ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim."-
dedi.

Mesai arkadaşları Cumhuriyet Savcısı 
Sultan Beyza Boyalı'nın odasındaki masa-
sını resim ve çiçeklerle süslediler.

Başkan Zelyurt; Kütüphane
Haftasında Öğrencileri Unutmadı

Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, Kütüphane Haftası 
nedeniyle Doğanşehir Beledi-
yesi Turgut Özal Halk Kütüp-
hanesinden yararlanan  ve 
başarılı olan 7 öğrenciye kitap 
setleri hediye etti. 

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, 29 Mart 
– 04 Nisan 2021 tarihleri ara-

sını kapsayan Kütüphane Haf-
tası ile ilgili olarak Doğanşehir 
Belediyesi bünyesinde hizmet 
veren Turgut Özal Halk Kü-
tüphanesinden yararlanan ve 
başarılı olan 7 öğrenciye  oku-
dukları öğrenim seviyesine 
göre KPSS’ ye hazırlık, YGS’ ye 
hazırlık, LGS’ ye hazırlık kitap 
setleri hediye etti.  

Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt öğrenciler ile yaptığı 
sohbette, “Kitaplar sessiz öğ-
retmenler, kütüphaneler ise 
kültür evleridir. Kütüphaneler-
de, kitapla insan arasında bir 
çeşit bilgi alış verişi olur. Kitap 
okumak insan hayatını zengin-
leştirir, olayları sayısız pence-
reler ve farklı bakış açılarıyla 

görmemizi, kişinin gelişimini 
ve kendisini daha iyi ifade et-
mesini sağlar. Bilgi ve beceri 
dağarcığının zenginleşmesi-
ne yardımcı olur. İlk emri oku 
olan kutsal kitabın mensupla-
rı olarak az okuyan bir millet 
olmanın ezikliğini yaşıyoruz. 
Kişinin konuşması, tavrı ve uf-
kuyla ilgili fikrimiz; ne kadar 
Kitap okuduğuna dair ipuçları 
veriyor. İş yaşamı ve hayatın 
getirdiği farklı branşlarda-
ki çalışmalar kitapla aramıza 
mesafe sokuyor. Konfüçyüs 
derki karanlığa küfredeceği-
ne, bir mum yakmaya çalış. Bu 
duygu ve düşüncelerle kütüp-
hane haftasını en içten duygu-
larla tebrik ediyorum.” Dedi. 

Öğrenciler ise Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt’a ver-
miş oldukları destekten dolayı 
teşekkür ettiler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Taziyelerini İletti  
Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sul-

tan Beyza Boyal’nın vefatından dolayı  
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt ile Başkan Yardımcısı Hakan Ürk-
mez Doğanşehir Adliyesinde Cumhuriyet 
Savcısı Yılmaz Acar’ı ziyaret ederek tazi-
ye dileklerinde bulundu. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, “Doğanşehir Adliyemizde görev-
li genç Savcımız Sultan Beyza Boyalı’nın  
vefat etmesi bizleri üzmüştür. Savcımız 
Sultan Beyza Boyalı’ya Allahtan Rahmet 
kıymetli ailesine ve Doğanşehir Adliyesi 
mesai arkadaşlarına Başsağlığı ve Sabır-
lar dilerim.” Dedi. 

Vefat eden Cumhuriyet Savcısı Sultan 
Beyza Boyal’nın mesai arkadaşları masa-
sını resimler ve çiçeklerle süslediler.  
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BOYUN EĞDİM

Bebem ağlar içim yanar,

Sakın yakma közün söner,

Sen rahat ol geri döner,

Boyum eğdim kaderime.

Yavru öter bak yuvadan,

Anne gezer gök havadan,

Acı çektim o sıladan,

Boyum eğdim kaderime.

Tükettiler dertle gamda,

Biz var olduk o âdemde,

Bize kalan sevgi demde,

Boyum eğdim kaderime.

Garip sesle sesten anlar,

Nasihatle seni dinler,

Bize mutlu gelen günler,

Boyum eğdim kaderime.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

(BASIN: 1358750  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BETON PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Beton Parke Taşı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   :2021/231536
1-İdarenin
a) Adresi    :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4225171079 - 4225171667
c) Elektronik Posta Adresi  :info@dogansehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :8 cm lik Beton Parke 20.000 m2 50x20x10 cm lik Beton 
     Bordür 4000 mt 30x10 cm lik Beton oluk taş 1000 mt
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
c) Teslim tarihleri   :60 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MALIN TAMAMI
     TESLİM EDİLECEKTİR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU YENİ
     MAH İSHAK YAĞCI CAD NO1 DOĞANŞEHİR MALATYA
b) Tarihi ve saati   :10.05.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜ-
DÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-
nucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Doğanşehir Belediye Başkanı
Durali Zelyurt’dan 23 Nisan Mesajı 

Doğanşehir  Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. 
yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. Başkan Zelyurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı'nın dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi 
değerleri içinde barındıran farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasını 
sağlayan bir çocuk bayramı olduğunu belirtti. 

Başkan Zelyurt, “İlk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'da, Ulusal Ege-
menliğimizi bizlere sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaş-
ları ile bağımsızlık yolunda canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizi bir 
kez daha şükran ve saygıyla anıyoruz. Bu duygularla, TBMM’nin 101’inci yıl-
dönümünü ve başta Doğanşehirli çocuklarımızın olmak üzere tüm çocukla-
rımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” Dedi. 

Doğanşehir Belediye Meclisi,
Nisan Ayı Çalışmalarına Başladı 

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt Başkanlığında toplanarak Nisan Ayı 
1.Oturum Toplantısını gerçekleştiren Doğan-
şehir Belediye Meclisi, gündemdeki madde-
ler ile komisyon raporlarını karara bağladı.

Belediye Meclis salonunda saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 
toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından 
gündem maddeleri görüşüldü.  

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt; “Doğanşehir Belediye Meclisimizin 
2021 Mali Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı-
nı gerçekleştirdik. Yapılan seçimler son-
rasında Meclis Başkan Vekili, Meclis Divan 
Katipliği ve Komisyon Üyeliklerine seçilen 
tüm Meclis Üyesi arkadaşlarımı kutluyor,gö-
revlerini devir eden meclis üyesi arkadaşla-
rıma yapmış oldukları çalışmalardan dolayı 
teşekkür ediyorum.  Hep birlikte güzel olan 
Doğanşehir'imizi daha güzel bir hale getir-
mek için çalışmaya devam edeceğiz.” Dedi. 
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Doğanşehir Adliyemizde görevli 
Cumhuriyet Savcısı 

tedavi gördüğü hastanede
vefat etmiştir. Merhumeye 

Allah'tan rahmet ailesine ve 
yargı camiasına başsağlığı 

diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

Sultan
Beyza
Boyalı

MEMLEKETİMDEN
İNSAN ÖRNEKLERİ-4 

      Hakkı  Çavuş’un,  sinemayı  
emanet  ettiği oğlu  Suat,  babası-
nın  ölümünden  sonra  bütün  özverili  
çalışmasına  rağmen,  bahsi  edilen  ne-
denlerden  ötürü  bu  işi  sonlandırmak 
zorunda  kalıyordu.  O,  aslında  akıllı  ve  
zeki  bir  çocuktu,  sırf  babasına  sinema  
konusunda  yardımı  dokunsun   diye  
okulun  yükseğine  devam  edememiş-
ti.  Aslında  kendisi  de  böyle  olmasını  
arzu  etmişti  sanırım.  Zira  sinemayı  
çok  seviyordu.  Bu  işle  uğraşmak onu  
ayrıcalıklı  kılıyordu.  Zira  kendi  yaşı-
tında  olanlar  ona  gıpta  ediyorlar,  o  
da  bundan  dolayı  büyük  bir  haz  ve  
gurur  duyuyordu.  O  zamanlar  onun  
yerinde  olmayı  kim  istemezdi  ki! …        

     İnsanların  büyük  bir  heves  ve  
heyecanla,  her  gece  doldurduğu  sine-
ma salonu,  artık  birkaç  kişiye  hitap  
eder  olmuştu.  Bu durumda,  bu  işi  
sürdür-menin  de  bir  anlamı  kalmıyor-
du.  Nihayet,  bir  zamanlar insanların 
en  çok bulunmak  istediği,  eğlenerek  
büyük  haz  aldığı  sinema  salonunun  
kapısına, yurdun  diğer  yörelerinde  
olduğu  gibi  kilit  vuruluyordu.  Çünkü  
insanlar,  bu gibi  ihtiyaçlarını;  sonra-
dan  gündem  oluşturan  televizyonlarını  
borç  harç  sa-   tın  alarak,  hem  de  ev-
lerinde  sırt  üstü  uzanıp  izlemek  rahat  
ve  kolaylığına kavuşmuşlardı…   

      Evlilik  de  yapmış  olan Suat’ın,  
ailesinin  geçimini  sağlamak  adına  
başka işlere  yönelmesi  gerekiyordu. 
Kız  kardeşleri  okumuş  birer  meslek  
sahibi  ol-muşlardı. Onlardan  yana  bir  
sıkıntısı  yoktu.  Ama  kendisi  için  zor  
günler başlıyordu… Suat  zeki  ve  aklını  
kullanabilen  biri  idi. Yıllarca  sinema  
makinesini  çalıştırıp  insanlara  zevkle  
film  izlettiren  kendisi  değil  miydi?  
Mutlaka  sine-manın  haricinde  yapa-
bileceği  bir  şeyler  bulabilirdi.  Nite-
kim  kısa  zamanda  şoförlüğü  öğrendi.  
Zamanla  taksicilik  yaparak  insanlara  
hizmet  sundu. Tak-dir  edilen  bir  esnaf  
olarak  bilahare  Esnaf-Kefalet  Koope-
ratif  Müdürlüğü  gö-revini  sürdürdü.  
Sonraki  dönemlerde  seçimi  kaybetti  
ve  yine  boşta  kaldı. Babadan  kalma  
fazla  bir  şeyleri  yoktu,  zira,  sinema-
nın  kuruluşunda  harcan-mıştı  birikim-
leri.  Sinema  da  kapanınca  başka  işler  
yapmak  artık  şart olmuş-tu.  Elinde  tek  
sermaye  olarak  şoförlüğü  kalmıştı.  Bir 
süre,  uzun  yol  otobüs şoförlüğü  yaptı,  
onu  da  bir  süre  sonra  noktalamak  
zorunda  kaldı…

MÜNİR
TAŞTAN

Türk Kızılayı Malatya Şubesi Başkanı 
Ramazan Soylu, Malatya’da ve bölgede yar-
dım dağıtmaya devam ettiklerini belirterek 
vatandaşların yardımlarını Kızılay’a yön-
lendirmelerini istedi. Kızılay ihtiyaç sahibi 
vatandaşların evlerine iftar yemeği götü-
rüp yardımları da ulaştırıyor.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ra-
mazan Soulu, Malatya Gazeteciler Cemiye-
tine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kı-
zılay Başkanı Ramazan Soylu’yu Cemiyette 
ağırlayan MGC Başkanı Vahap Güner “Kızı-
lay yöneticileri hep yanımızda oldular, her 
fırsatta bizleri ziyaret ediyorlar. Teşekkür 
ediyoruz, bu kuruluşumuzla hep övünüyo-
ruz. Kızılay Türkiye'nin gurur abidelerinden 
bir tanesidir. Ama burada Malatya'da Kızı-
lay sadece Kan bulmak, almak bulundur-
mak için değil, Afetlerde ilk koşan olarak 
değil. Kızılay bundan sonra Malatya’da de-
vasa yatırımlarıyla ayrıca gururumuz ola-
cak. Kızılay’ın üretim üssü Malatya oluyor, 
bunu ilimize kazandıranlara şükran borçlu-
yuz.  5 Ayrı Fabrika kuruluyor. Çalışmalar-
da son aşamaya gelindiğini görüyoruz. Bu 
konularda özellikle Kızılay'ımızın Ramazan 
ayında yaptığı çalışmalar bazı yatırımları 
konusunda da bizleri aydınlatırsa memnun 
olacağız. Tekrar Başkanımıza ve arkadaş-
larına ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” 
dedi.

MGC YÖNETİMİNE BAŞARILAR DİLİ-
YORUM

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı 
Ramazan Soylu ise "Geçtiğimiz günlerde 
kongrelerini yaparak yeniden seçilen Ma-
latya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap 
Güner'e ve yeni, yönetim kurulunu tebrik 
ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ramazan 
ayına girdik. Ben bu vesileyle tüm basın 
mensuplarımızın, vatandaşlarımızın Rama-
zan ayını tebrik ediyorum. Bu ayın ülkemize 
milletimize İslam âlemine hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Ramazan ayı Bereket, 
Rahmet ayı, yardımlaşmanın en üst sevi-
yede olduğu bir ay. Burada insanlarımız bir 
sürü beklentisi var. Özellikle tüm hayırse-
verlerimizde, Türk Kızılayı Malatya Şubesi 
olarak ramazan ayına girmeden önce tüm 
tedbirleri aldık. Malatya'daki yaşayan va-
tandaşlarımızı en rahat şekilde geçirmele-
ri için maddi katkılarımızı sunacağız” diye 
konuştu.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN EVİNE YEM-
EK GÖTÜRÜLÜYOR” 

Geçtiğimiz yıl yaptığımız iftar program-
larında Türkiye de bir ilki gerçekleştirdik-
lerini ifade eden Soylu “Yine bu yıl Sayın 
Valimizin, Sayın Büyükşehir Başkanımızla 
toplanarak Malatya Valiliği Büyükşehir Be-
lediyesi ve Türk Kızılayı olarak iftar prog-
ramımızı bu yılda gerçekleştireceğiz. Tespit 
ettiğimiz 65 yaş üstü, yetimler, engelliler 
ihtiyaç sahibi aileler ve bunların sayılarını 
belirledik, ilk günden itibaren iftar zamanı 

yemekleri ulaştırıyoruz. İtarlarını açmala-
rına yardımcı oluyoruz. Hedefimiz Malat-
ya'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın if-
tarda sıcak yemek yemelerini sağlamak. Bu 
durumda tüm çalışmalarımız devam ediyor. 
Ben bu birlikteliği sağlayan Sayın Valimize, 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
çok teşekkür ediyorum. Çünkü birlikte bir 
güç oluyoruz. Biz birlikte güçlüyüz ve bu 
birlikteliği Türkiye de yapan illerden biri-
siyiz. Özellikle bu iftar programlarıyla ilgili 
yetkililer Malatya'yı örnek alıyorlar. Özel-
likle Türk Kızılayı Türkiye'deki illerle görü-
şerek bu projeyi hayata geçirmeye çalışı-
yorlar. Bu iftar yemekleri sadece yetmiyor. 
Hayırseverlerden gelen yardımlara ihtiyacı 
olan vatandaşlarımız var. Türk Kızılayı ola-
rak maddi ve nakdi olarak planlıyoruz” ifa-
delerine yer verdi.

YARDIMLARINIZI KIZILAYA VERİN
Türk Kızlayı Malatya Şube Başkanı Ra-

mazan Soylu şöyle devam etti.
“Özellikle ilçelerimizdedeprem bölgele-

rimizdeki ailelerimizde yapmış olduğumuz 
tespitlerle 500 lira bir katkı sağlayacağız. 
Kızılay kartlarımız var dağıtımı devam ede-
cek. Biz bunları verirken Hayırseverlerimiz 
ne kadar yardımcı olursa yardımları sağlar-
larsa biz daha çok insana ulaşmış olacağız. 
Bizim vatandaşlardan özellikle isteğimiz 
durumu iyi olan hayırseverlerimizden tüm 
yardımlarını Kızılay'a göndermelerini isti-
yor ve bekliyoruz. Hem nakdi hem ayni yar-
dımları bekliyoruz. Malatya Park AVM de 
açmış olduğumuz standımız var. Ramazan 
paketleri hazırlanıyor. Bu paketleri orada 
bağışçılarımız tarafından alınıp oradaki 
standımıza teslim ediliyor ve bizde bura-
dan çıkan gıda paketlerimizi hayırseverle-
rimizin adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyo-
ruz. Biz vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz 
en azından bizim oradan bir Ramazan Pa-
keti alıp fakir ailelerin mutfağına girsinler 
ve oradan hayır dualarını alsınlar diyorum.

BASINIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Basınımıza çok teşekkür ediyorum. Ba-

sınımız her zaman bizim arkamızda yaptı-
ğımız etkinlikleri haberleri hem Malatya'da 
hem bölgemizde hem de Türkiye de izlet-
tirecek duruma getirdiler. Böylece Malatya 
Kızılay şubemiz Marka değere ulaştı. Bu 
desteklerle yapmış olduğumuz çalışmalarla 
2020 yılı değerlendirmesinde genel merke-
zimiz tarafından şubemiz ödüllendirilmiş-
tir. Biz buradaki başarımızı Malatya Basını-
na ve hayırseverlerimize borçluyuz.

Kan bağışı konusunda da Basın her za-
man yanımızda oldu haberlerimizi yaptı 
çağrılarımızı kamuoyuna iletti. Ramazan 
ayında yine kan bağışı için vatandaşlarımı-
zı bekliyoruz. Gelecek durumda olmayan-
ların, ulaşım sıkıntısı yaşayanlar da bizleri 
arayabilirler. Ekiplerimiz evlerinden alıp 
kan bağışından sonra tekrar evlerine bıra-
kacaklardır."

Kızılay Başkanı Soylu Gazeteciler
Malatya Cemiyetini Ziyaret Etti


